TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN
Aktív termék és szolgáltatás (hitel és pénzkölcsön) nyújtásához és szerződéskötéshez kapcsolódó
személyes adatkezeléshez
BÉKÉS TAKARÉK SZÖVETKEZET
A jelen tájékoztatást a Békés Takarék Szövetkezet („Hitelintézet”) bocsátotta ki a célból, hogy a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
megfelelően az általa nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban az érintett rendelkezésére
bocsássa az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat.
Az adatkezeléssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást a Hitelintézet által kibocsátott, a személyes
adatok kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató (Aktív Termékcsoport) (a továbbiakban:
„Adatkezelési Tájékoztató”) tartalmazza.
ADATKEZELŐ

I.

Név: BÉKÉS TAKARÉK SZÖVETKEZET
Székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28. fsz. 3.
Cégjegyzékszám: 04-02-000216
Postai cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28. fsz. 3.
Weboldal: www.bekestakarek.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete 1525
Budapest, Pf. 113.; adatvedelem@SZHISZ.hu
Tájékoztatjuk, hogy a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény („Szhitv.”) alapján a Hitelintézettel együtt a szövetkezeti
integrációban részt vevő hitelintézetek közös adatkezelőnek minősülnek az Szhitv. 1.§ (1) bekezdése
szerinti Egységes Informatikai Rendszerben (EIR) történő adatkezelés tekintetében.
Tájékoztatjuk, hogy közös adatkezelésről részletes információt az Adatkezelési Tájékoztatóban talál,
valamint a további adatkezelőket és elérhetőségeiket az Adatkezelési Tájékoztató 2. sz. függeléke
tartalmazza.
II.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja különösen:








a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) szerinti
pénzügyi szolgáltatások nyújtása, igénybevétele;
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény („Pmt.”) szerinti azonosítás elvégzése;
az igényelt termék, szolgáltatás iránti kérelem elbírálása – beleértve az adatok ellenőrzésének jogát
is;
kapcsolattartás az adatkezeléssel érintett személy/ügyfél vonatkozásában;
az adott termékkel, szolgáltatással kapcsolatos szerződés előkészítése;
szerződéskötési feltételek beállta esetén a szerződéskötés; továbbá
az adott termék, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek kölcsönös
teljesítése és érvényesítése.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés céljára – és azzal összefüggésben a kezelt adatokra, valamint az
adatkezelés jogalapjára - vonatkozó részletes információt az Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. függelékében
talál.
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III.

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet a Hitelintézettől, emellett kérheti az Önnel
kapcsolatban kezelt személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését.
Kérésére, valamint meghatározott feltételek fennállása esetén a Hitelintézet törli az Önre vonatkozó
személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést
Meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat személyes adatainak
jogos érdekből történő kezelése ellen.
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, jogosult visszavonni a Hitelintézetnek adott
hozzájárulást.
Jogait a következő módokon érvényesítheti: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28. fsz. 3. címre küldött
postai küldemény vagy az adatvedelem@bekestakarek.hu email címre küldött elektronikus üzenet útján, a
+36-66-510-495 telefonszámon a Hitelintézet telefonos ügyfélszolgálatán, vagy személyesen a Hitelintézet
bármely bankfiókjában.
Javasoljuk, hogy ha ezt meghaladóan úgy érzi, hogy személyes adatinak kezelésével kapcsolatban sérelem
érte, mindenekelőtt forduljon a Hitelintézethez a fenti elérhetőségek valamelyikén. Tájékoztatjuk, hogy
emellett személyes adatai kezelésével kapcsolatban választása szerint panasszal élhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
ügyfélszolgálat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu), továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogokról részletes információt az
Adatkezelési Tájékoztatóban talál.
IV.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk, hogy a Hitelintézet nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést Önnel
kapcsolatban.
A rendelkezésre álló személyes adatok alapján a Hitelintézet bizonyos termékek és szolgáltatások nyújtása
körében profilt alkot Önről, ezzel kapcsolatosan részletes információt az Adatkezelési Tájékoztató tartalmaz.
V.

NYILATKOZAT

Alulírott,
Név:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
a jelen dokumentum aláírásával kijelentem, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat megértettem, és
nyilatkozom, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót az alábbi módon kívánom megismerni (kérjük megjelölni a
megfelelőt):

Kelt: ……………………………

…………………………………
Aláírás

bankfiókban kihelyezett Adatkezelési Tájékoztatót kívánom megismerni;
a www.bekestakarek.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztatót tekintem meg;
bocsássák rendelkezésemre az Adatkezelési Tájékoztató egy példányát.
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A kért Adatkezelési Tájékoztató egy példányát megkaptam, amelyet aláírásommal igazolok.
…………………………………
Aláírás
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